
 

 
 
 

ประกาศโรงเรยีนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์) 

เรื่อง สอบราคาจ้างเหมายามดูแลรักษาความปลอดภัยบรเิวณโรงเรยีนองค์ การบรหิารส่วนจังหวัด

สุราษฎร์ธาน๑ี (ดอนสักผดุงวิทย์)หมู่ที่ ๕ ต าบลดอนสัก อ าเภอดอนสัก  จังหวัดสุราษฎร์ ธาน ี

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙  

 

   ดว้ย โรงเรียนองค์การบรหิารสว่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์) มีความ

ประสงค์จะด าเนินการสอบราคาจ้าง เหมายามดูแลรักษาความปลอดภัย บรเิวณโรงเรียนองค์ การบรหิาร

สว่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี๑ (ดอนสักผดุงวิทย์) หมู่ที่ ๕ ต าบลดอนสักอ าเภอดอนสัก  จังหวัดสุราษฎร์ ธานี       

ต้ังแต่วันที่  ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘  – ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๙ ราคากลางของงานจา้งในการสอบราคาคร้ัง

น้ี เป็นเงินทั้งสิ้น   ๒๓๙,๕๑๖ บาท (สองแสนสามหมื่นห้าร้อยสิบหกบาทถ้วน)    

ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 

๑. เป็นนิติบุคคลผูม้ีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว  ซึ่งมผีลงานประเภท

เดยีวกัน ในวงเงินไมน้่อยกว่า    ๑๐๐,๐๐๐.-บาท  (หนึ่งแสนบาทถ้วน)      

๒. ไมเ่ป็นผูท้ี่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือของหน่วยการ

บรหิารราชการสว่นท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนช่ือแลว้ 

๓. ไมเ่ป็นผูไ้ด้รับเอกสิทธิ์หรอืความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมย่อมขึน้ศาลไทย เว้นแตรั่ฐบาล

ของผู้เสนอราคาได้มคี าสั่งให้สละสทิธิ์ความคุ้มกันที่ว่านัน้ 

๔. ไมเ่ป็นผูไ้ด้รับผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคา  ให้แก่

โรงเรียนองค์การ บรหิารสว่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)       ณ วันประกาศสอบราคา 

หรือไมเ่ป็นผูก้ระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ในการสอบราคาจ้างครัง้น้ี 

 ก าหนดย่ืนซองสอบราคาในวันและเวลาราชการ  ระหว่างวันที่  ๒๓  เดอืน พฤศจิกายน พ.ศ. 

๒๕๕๘    ถึงวันที่   ๗  เดอืน  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามรายละเอียด ดังน้ี  
 

    กรณย่ืีนซองเสนอราคาโดยตรง 

   วันที่    ๒๓  เดอืน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘    ถึงวันที่    ๗  เดอืน  ธันวาคม พ.ศ. 

๒๕๕๘ ย่ืนซอง    ณ   ห้องพัสดุ อาคาร ๔   โรงเรียนองค์การบรหิารสว่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสัก

ผดุงวิทย์)   ต้ังแต่เวลา  ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. 

/กรณย่ืีนซองเสนอ ……… 
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กรณย่ืีนซองเสนอราคาทางไปรษณย์ีตอบรับ 

  ผู้เสนอราคาสามารถย่ืนได้  ต้ังแต่วันที่  ๒๓  เดอืน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘    ถึงวันที่    

๗  เดอืน  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยโรงเรียนองค์การบรหิารสว่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุง

วิทย)์   จะถอืวันและเวลาที่โรงเรียนฯ ได้รับจากไปรษณีย์เป็นเวลารับซอง แตท่ั้งนีว้ันและเวลาที่โรงเรียนฯ  

ได้รับจากไปรษณีย์ ตอ้งไมเ่กินวันที่  ๗  เดอืน  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา   ๑๖.๓๐ น. 

ก าหนดประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลอืกในการเสนอราคาในวันที่    ๘   เดอืน  ธันวาคม  

พ.ศ. ๒๕๕๘   และก าหนดเปิดซองในวันที ่๙  เดอืน ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘   ต้ังแต่เวลา  ๑๓.๐๐ น.   เป็น

ต้นไป ณ   ห้องผู้อ านวยการ อาคารราชพฤกษ์   โรงเรียนองค์การบรหิารสว่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑  

(ดอนสักผดุงวิทย์) 

ผู้สนใจติดต่อขอรับ /ซือ้เอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ   ๐.-บาท    ได้ที่   ห้องพัสดุ  

โรงเรียน องค์การบรหิารสว่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์) ระหว่าง  วันที่  ๒๓  เดอืน 

พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๕๘    ถึงวันที่    ๗  เดอืน  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘   หรือสอบถามทางโทรศัพท์

หมายเลข  ๐๗๗ -๓๗๑ - ๐๑๔   ในวันและเวลาราชการ   

               ประกาศ   ณ   วนัที่   ๒๐   เดอืน  พฤศจกิายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘         

                       

        

(นายภานุ    อ่ าใหญ่) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนองค์การบรหิารสว่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ 

(ดอนสักผดุงวิทย์) 

ปฏิบัตริาชการแทน นายกองค์การบรหิารสว่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 

 

 

 

 

       

    

 



เอกสารสอบราคาจ้างเลขที ่  ๒/๒๕๕๙ 

ตามประกาศโรงเรยีนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์) 

ลงวันที ่  ๒๐ พฤศจกิายน  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

    โรงเรียนองค์การบรหิารสว่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)  มีความประสงค์

จะสอบราคาจ้างเหมายามดูแลรักษาความปลอดภัย บรเิวณโรงเรียนองค์ การบรหิารสว่นจังหวัดสุราษฎร์

ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)      หมู่ที่ ๕  ต าบลดอนสัก อ าเภอดอนสัก  จังหวัดสุราษฎร์ ธานี ประจ าปี

งบประมาณ ๒๕๕๘ ต้ังแต่วันที่ ๒๓  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘    ถึงวันที่    ๗  เดือน  ธันวาคม 

พ.ศ. ๒๕๕๘  ตามรายละเอียดแนบท้าย  จ านวน  ๒ ฉบับ    โดยมีขอ้แนะน าและข้อก าหนดดังต่อไปนี้ 

    ๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 

   ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

   ๑.๒ แบบใบเสนอราคา 

   ๑.๓ แบบสัญญาซื้อขาย 

   ๑.๔ แบบหนังสือค้ าประกัน 

                            (๑)  หลักประกันสัญญา 

   ๑.๕ บทนิยาม 

        (๑) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 

        (๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

   ๑.๖ บัญชีเอกสาร 

        (๑) บัญชีเอกสารสว่นที่  ๑ 

        (๒) บัญชีเอกสารสว่นที่  ๒   

๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 

          ๒.๑     ผู้เสนอราคาต้องเป็นผูม้ีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ 

          ๒.๒     ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิ้งงานของทางราชการ 

หรือของหน่วยการบรหิารราชการสว่นท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนช่ือแลว้  หรือไมเ่ป็นผูท้ี่ไดรั้บผลของการสั่งให้

นิติบุคคลหรอืบุคคลอื่นเป็นผูท้ิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ  

          ๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มผีลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วัน

ประกาศสอบราคาหรือไมเ่ป็นผูก้ระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ๑.๕ 

 

 

/๒.๔ ผู้เสนอ........... 
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        ๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ไดรั้บเอกสิทธิ์หรอืความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมย่อมขึน้

ศาลไทย  เว้นแตรั่ฐบาลของผู้เสนอราคาได้มคี าสั่งให้สละสทิธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านัน้  

    ๒.๕  ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล    

 

          ๓. หลักฐานการเสนอราคา 

      ผู้เสนอราคาจะตอ้งเสนอเอกสารหลักฐานย่ืนมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา  โดยแยกไว้

นอกซองใบเสนอราคาเป็น  ๒ สว่น  คือ 

      ๓.๑ ส่วนที่  ๑  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปน้ี 

                               (๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล  

                                         - ห้างหุ้นสว่นสามัญหรือห้างหุ้นสว่นจ ากัด  ให้ย่ืนส าเนาหนังสือรับรอง

การจดทะเบียนนิติบุคคล  บัญชีรายช่ือหุ้นสว่นผู้จัดการ  ผู้มีอ านาจควบคุม  พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

                                         - บรษิัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด  ให้ย่ืนส าเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม  และบัญชีผู้ถือ

หุ้นรายใหญ่  พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

            (๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผูเ้สนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผูร่้วมค้า ให้ย่ืนส าเนา

สัญญาของการเข้าร่วมค้า  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า  และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใด

เป็นบุคคลธรรมดาที่มใิช่สัญชาติไทย ก็ให้ย่ืนส าเนาหนังสือเดนิทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล  ให้

ย่ืนเอกสารตามที่ระบุไว้ใน  (๑)    

             (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ย่ืนพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตาม

แบบในข้อ ๑.๖ (๑)    

   ๓.๒  ส่วนที่  ๒  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปน้ี 

                              (๑) หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีผู้เสนอราคามอบ

อ านาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน 

                              (๒) ส าเนาหนังสือรับรองผลงานจ้าง   พร้อมคู่สัญญาประกอบผลงาน     และ

รับรองส าเนาถูกต้อง 

 

 

 

              /(๓) บัญชีเอกสาร…… 
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                               (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒  ทั้งหมดที่ได้ย่ืนพร้อมกับซองใบเสนอราคา  ตาม

แบบในข้อ  ๑.๖ (๒)                   

๔. การเสนอราคา 

    ๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี ้ โดยไมม่ี 

เงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น        และจะตอ้งกรอกขอ้ความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้

ชัดเจน    จ านวนเงินที่เสนอราคาจะตอ้งระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร  โดยไมม่ีการขูดลบ  หรือแก้ไข 

หากมีการขูดลบ ตกเตมิ แก้ไข เปลี่ยนแปลง   จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี)

ก ากับไว้ด้วยทุกแห่ง 

           ในการเสนอราคา ใหเ้สนอเป็นเงนิบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอ

ราคารวม และหรือราคาต่อหน่วยและหรือตอ่รายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งน้ี

ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไมต่รงกันให้ถอื

ตัวหนังสือเป็นส าคัญ  โดยคิดราคารวมทั้งส้ินซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จา่ยทั้งปวง

ไว้แล้ว 

           ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไมน้่อยกว่า   ๑๒๐ วัน นับแต่วันเปิด

ซองสอบราคา โดยภายในก าหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการ

เสนอราคามไิด้ 

       ๔.๒ ผู้เสนอราคาจะตอ้งเสนอก าหนดเวลาด าเนนิการแล้วเสร็จไม่เกิน  ๑๐  เดือน  นับถัด

จากวันลงนามในสัญญาจา้ง  หรือวันที่ไดรั้บหนังสือแจ้งจากโรงเรียนองค์การบรหิารสว่นจังหวัด 

สุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)   ให้เร่ิมท างาน 

       ๔.๓  ก่อนย่ืนซองสอบราคา    ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูปและรายละเอียด 

ฯลฯ ให้ ถี่ถ้วนและให้เข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสยีก่อนที่จะตกลงย่ืนซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสาร

สอบราคา 

            ๔.๔  ผู้เสนอราคาจะตอ้งย่ืนซองสอบราคาที่ปิดผนกึซองเรียบรอ้ย จ่าหน้าซองถึง

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า  “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่        

๒/๒๕๕๙ ”   ย่ืนต่อเจ้าหน้าที่รับซอง โรงเรียนองค์การบรหิารสว่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์) 

หมู่ที่ ๕  ต าบลดอนสัก อ าเภอดอนสัก   จังหวัดสุราษฎร์ ธานี   ต้ังแต่วันที่  ๒๓  เดอืน พฤศจิกายน พ.ศ. 

๒๕๕๘    ถึงวันที่   ๗  เดอืน  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ในวันและเวลาราชการ   ตามรายละเอียด ดังน้ี 

 

 

/กรณย่ืีนซอง.......... 



-๔- 
 

กรณย่ืีนซองเสนอราคาโดยตรง 

   วันที่   ๒๓  เดอืน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘    ถึงวันที่    ๗  เดอืน  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ย่ืนซอง   ณ   ห้องพัสดุ อาคาร ๔   โรงเรียนองค์การบรหิารสว่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)   

ต้ังแต่เวลา  ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 

 

กรณย่ืีนซองเสนอราคาทางไปรษณย์ีตอบรับ 

  ผู้เสนอราคาสามารถย่ืนได้  ต้ังแต่วันที่   ๒๓  เดอืน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘    ถึงวันที่    

๗  เดอืน  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  โดยโรงเรียนองค์การบรหิารสว่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุง

วิทย)์  จะถอืวันและเวลาที่โรงเรียนฯได้รับจากไปรษณีย์เป็นเวลารับซองแตท่ั้งนีว้ันและเวลาที่โรงเรียนฯ  

ได้รับจากไปรษณีย์ ตอ้งไมเ่กินวันที่  ๗ เดอืน ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา   ๑๖.๓๐ น. 
 

   ก าหนดประกาศรายช่ือผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ไดรั้บการคัดเลอืก     ก่อนวันเปิดซองสอบ

ราคาในวันที่ ๘   เดอืน  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘   เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นซองสอบราคาแลว้ จะไมรั่บซอง

สอบราคาโดยเด็ดขาด      และคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองสอบราคาในวันที ่๙  เดอืน 

ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘     ต้ังแต่เวลา  ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป   ณ  ห้องผู้อ านวยการ อาคารราชพฤกษ์   

โรงเรียนองค์การบรหิารสว่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)   

               เจา้หน้าที่ตรวจสอบคณุสมบัติจะด าเนินการตรวจสอบคณุสมบัติของผูเ้สนอราคา แต่ละ

รายว่า  เป็นผูเ้สนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน  กับผู้เสนอราคารายอื่นตามข้อ  ๑.๕ (๑)     และประกาศ

รายช่ือผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ไดรั้บการคัดเลอืกกอ่นวันเปิดซองสอบราคา 

                    หากปรากฏต่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคณุสมบัติของผูเ้สนอราคากอ่น  หรือในขณะที่มกีาร

เปิดซองใบเสนอราคาว่า  มีผู้เสนอราคากระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตาม  ข้อ 

๑.๕ (๒)   และเจ้าหน้าที่ฯ      ช่ือว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  เจ้า

หน้าที่ฯ  จะตัดรายช่ือผู้เสนอราคารายน้ันออกจากการเป็นผูเ้สนอราคา   และประกาศรายช่ือผู้เสนอราคา

ที่มีสิทธิ์ไดรั้บ การคัดเลอืก  และองค์การบรหิารสว่นจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคา

ดังกล่าวเป็นผูท้ิ้งงาน   เว้นแตเ่จ้าหน้าที่ฯ  จะวินิจฉัยได้ว่า  ผู้เสนอราคารายน้ันเป็นผูท้ี่ให้ความร่วมมือเป็น

ประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการ  และมิไดเ้ป็นผูริ้เริ่มให้มีการกระท าดังกล่าว  

       

๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพจิารณาราคา 

                        ๕.๑ ในการสอบราคาคร้ังน้ี  โรงเรียนองค์การบรหิารสว่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑ 

 (ดอนสักผดุงวิทย์)  จะพิจารณาตัดสนิดว้ยราคารวม 

 

/๕.๒ หากผู้เสนอ... 



       - ๕ - 

    

    ๕.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัตไิมถู่กต้องตามขอ้ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอ

ราคาไมถู่กต้องหรือไมค่รบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามขอ้ ๔ แล้ว คณะกรรมการฯ   

จะไมรั่บพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายน้ัน    เว้นแตเ่ป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพยีงเล็กน้อย หรือ

ผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในสว่นที่มใิช่สาระส าคัญ ทั้งนี ้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็น

ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนองค์การบรหิารสว่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)  เท่าน้ัน 

          ๕.๓ โรงเรียนองค์การบรหิารสว่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)                   

สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา  โดยไมม่ีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้ 

                               (๑)  ไมป่รากฏช่ือผู้เสนอราคารายน้ัน ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคาหรือใน

หลักฐานการรับเอกสารสอบราคาของโรงเรียนองค์การบรหิารสว่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑                       

(ดอนสักผดุงวิทย์)   

                               (๒)  ไมก่รอกช่ือนติิบุคคล  (บุคคลธรรมดา)  หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่าง

หน่ึงอยา่งใด  หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 

              (๓)  เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารสอบราคาที่

เป็นสาระ ส าคัญ  หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสยีเปรยีบแก่ผูเ้สนอราคารายอื่น  

               (๔)  ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้

ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา  (ถ้าม)ี  ก ากับไว้ 

          ๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการท าสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบ

ราคา หรือโรงเรียนองค์การบรหิารสว่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)  มีสิทธิให้ผู้เสนอราคา

ช้ีแจงข้อเท็จจรงิ   สภาพ   ฐานะ หรือข้อเท็จจรงิอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้   โรงเรียนองค์การ

บรหิารสว่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)  มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไมท่ าสัญญา                   

หากหลักฐานดังกล่าวไมม่ีความเหมาะสมหรือไมถู่กต้อง 

      ๕.๕  โรงเรียนองค์การบรหิารสว่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)               

ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหน่ึงราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณา

เลอืกซื้อในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด หรืออาจจะยกเลกิการสอบราคาโดยไม่

พิจารณาจัดซื้อเลยก็ไดสุ้ดแตจ่ะพิจารณา       ทั้งนีเ้พ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ และให้ถอืว่า

การตัดสินของโรงเรียนองค์การบรหิารสว่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)   

เป็นเด็ดขาดผูเ้สนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได ้ รวมทั้งโรงเรียนองค์การบรหิารสว่นจังหวัด 

สุราษฎร์ธานี  ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)  จะพิจารณายกเลกิการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผูท้ิ้งงาน    

 

/ไมว่่าจะเป็นผู้....... 

 



-๖- 

 

ไมว่่าจะเป็นผูเ้สนอราคาที่ได้รับการคัดเลอืกหรือไมก่็ตามหากมีเหตุที่เช่ือได้ว่าการเสนอราคากระท าการ

โดยไมสุ่จริต  เช่น  การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ  หรือใช้ช่ือบุคคลธรรมดา หรือนติิบุคคลอื่นมาเสนอราคา

แทน  เป็นต้น 

    ๕.๖  ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจรงิภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่าผู้เสนอราคาที่มี

สทิธิไดรั้บการคัดเลอืกตามที่ไดป้ระกาศรายช่ือไว้ตามข้อ ๔.๗   เป็นผูเ้สนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับ

ผู้เสนอราคารายอื่น  ณ  วันประกาศสอบราคา  หรือผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการ

แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕  โรงเรียนองค์การบรหิารสว่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑                  

(ดอนสักผดุงวิทย์) มีอ านาจที่จะตัดรายช่ือผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ ได้รับการคัดเลอืกดังกล่าวออกจาก

ประกาศรายช่ือตามขอ้ ๔.๗    และโรงเรียนองค์การบรหิารสว่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์) 

จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายน้ันเป็นผูท้ิ้งงาน 

       ในกรณีน้ีหากผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอ

ราคาที่ได้ด าเนินการไปแลว้จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างย่ิง  ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจยกเลิก

การเปิดซอง ใบเสนอราคาดังกลา่วได้ 

๖. การท าสัญญาจ้าง 

      โรงเรียนองค์การบรหิารสว่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)  จะท าสัญญา               

กับผู้ชนะการสอบราคา ก็ต่อเมื่อ โรงเรียนองค์การบรหิารสว่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)                             

มีเงินงบประมาณเพียงพอ และผู้ชนะการสอบราคาจะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๓                        

กับโรงเรียนองค์การบรหิารสว่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)  ภายใน  ๗ วันนับถัดจากวันที่

ได้รับแจ้งและจะตอ้งวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับรอ้ยละห้าของราคาค่าจา้งที่สอบราคา

ได้ให้ กับโรงเรียนองค์การบรหิารสว่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)  ยึดถอืไว้ในขณะท าสัญญา

โดยใช้หลักประกันอย่างหน่ึงอยา่งใดดังต่อไปนี้   

             (๖.๑)  เงินสด 

             (๖.๒) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบรหิารสว่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี  โดย

เป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญาหรือก่อนหน้าน้ันไมเ่กิน  ๓  วันท าการของทางราชการ 

 (๖.๓)  หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ าประกัน 

ดังระบุ ในข้อ   

  (๖.๔)  พันธบัตรรัฐบาลไทย 

 

         /๗. ค้าจ้างและ...... 

 

 



-๗- 

       

  ๗. ค้าจ้างและการจ่ายเงิน 

  โรงเรียนองค์การบรหิารสว่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)  จะจ่ายเงินค่าจ้าง           

โดยแบ่งออกเป็น  ๑๐  งวด   ดังน้ี 

                             งวดที่ ๑ – ๑๐  จ่ายค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จเรียบรอ้ย ทุกงวด 

ถึง งวดสุดทา้ย   งวดละ  ๑ เดือน   

   ๘. อัตราค่าปรับ 

  ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้าง จะก าหนดในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน   

๙. การก าหนดค่าเสียหาย 

                 คา่ปรับหรือคา่เสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผูรั้บจา้งตามสัญญาน้ี   ผูว้า่จา้งมสิีทธิ์ที่จะบังคบั

จากหลักประกันการปฏิบัตติามสัญญาก็ได้ 

  ๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 

        ๑๐.๑  เงินค่าจ้างส าหรับงานจ้างครัง้นีไ้ด้จากเงินรายได้ อบจ.สุราษฎร์ธานี   

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๕๙  ราคากลางของงานจา้งในการสอบราคาคร้ังน้ี      เป็นเงิน

ทั้งสิ้น  ๒๓๙,๕๑๖ บาท (สองแสนสามหมื่นห้าร้อยสิบหกบาทถ้วน)    

        ๑๐.๒  ผู้เสนอราคาซึ่ง โรงเรียนองค์การบรหิารสว่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑                                

(ดอนสักผดุงวิทย์)   ได้คัดเลอืกแลว้ไม่ไปท า สัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการก าหนดระบุใน

ข้อ ๖.   โรงเรียนองค์การบรหิารสว่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)    อาจพิจารณาเรียกร้อง

ให้ชดใช้ความเสยีหายอื่น (ถ้าม)ี     รวมทั้งพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

                           ๑๐.๓   โรงเรียนองค์การบรหิารสว่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)   

สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือ ข้อก าหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงาน

อัยการสูงสุด   (ถ้าม)ี 

            ๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

                             ในระหวา่งระยะเวลาการจา้งผูรั้บจา้งพึงปฏบิัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและ

ระเบียบได้ก าหนดไว้โดยเครง่ครัด                                             

 

..............................................................  

 

 

 



รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

งานจา้งเหมายามดูแลรักษาความปลอดภัย 

บรเิวณโรงเรยีนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑  (ดอนสักผดุงวิทย)์ 

หมู่ที่ ๕  ต าบลดอนสัก  อ าเภอดอนสัก  จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

……………………… 

 ผู้รับจ้างจะตอ้งปฏิบัตติามข้อก าหนดและเงื่อนไขการปฏิบัตงิานโดยเครง่ครัด  

ข้อ ๑  ผู้รับจ้างตอ้งจัดหาพนักงานฯ อยู่เวร – ยามตลอดเวลาทั้งกลางวันและกลางคืนตามเวลา

ก าหนด จ านวน ๓ คน พร้อมรถจักรยานและอุปกรณ์อื่นที่จ าเป็น เช่น ไฟฉาย,วิทยุส่ือสาร,ไมก้ระบอง 

ฯลฯ 

ข้อ ๒ จุดที่พนักงานฯ จะต้องอยู่ประจ า คือ ป้อมยามปากทางเข้า พร้อมตรวจสอบ อาคารสถานที่

บรเิวณโดยรอบทุก ๓ ช่ัวโมง 

ข้อ ๓ ก าหนดเวลาการอยู่เวร – ยาม 

- กะที่ ๑ พนักงานฯ คนที่ ๑  ปฏิบัตงิานต้ังแต่เวลา  ๐๖.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. 

- กะที่ ๒ พนักงานฯ คนที่ ๒  ปฏิบัตงิานต้ังแต่เวลา  ๑๔.๐๐ – ๒๒.๐๐ น. 

- กะที่ ๓ พนักงานฯ คนที่ ๓  ปฏิบัตงิานต้ังแต่เวลา  ๒๒.๐๐ – ๐๖.๐๐ น. 
 

ข้อ ๔ หน้าที่ความรับผิดชอบ 

- สอดส่องดูแล บุคคล ยานพาหนะ เข้า – ออก ภายในบรเิวณโรงเรียนองค์การบรหิาร

สว่นจังหวัด สุราษฎร์ธานี ๑  (ดอนสักผดุงวิทย์) 

- ดูแลทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง มิให้เกิดการสูญเสยีหรือได้รับความเสยีหายจากการกระท า

โดยมิชอบ 

- ดูแลและรักษาความสงบเรียบรอ้ยภายในบรเิวณสถานที่ตามข้อ ๒ และป้องกันการ

กระท าใดๆ อันอาจท าให้เกิดความเสยีหายหรือสูญเสยีแก่ผู้ว่าจ้าง หากมีส่ิงผิดปกติให้

รายงานเหตุการณ์ผิดปกติน้ันดว้ยวาจาตอ่ผู้ว่าจ้างหรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบของผู้

ว่าจ้างทันที  แล้วรายงานเป็นลายลักษณ์อักษร ให้ผู้ว่าจ้างทราบอีกคร้ังโดยมิชักช้า 

- พนักงานฯ ที่ผู้รับจ้างจัดส่งมาปฏิบัตหิน้าที่จะต้องจัดท ารายงานการปฏิบัตงิานเป็นลาย

ลักษณ์อักษรแจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของผู้ว่าจ้างทราบทุกวัน 

- ผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบตอ่ความเสยีหายสูญเสยี หรือภยันตรายใดๆ อันเกิดแก่

ทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างอันเน่ืองมาจากการปฏิบัตหิน้าที่หรืองดเว้นจากการปฏิบัตหิน้าที่

ของผู้รับจ้างหรือ     พนักงานฯ หรือลูกจา้งของผู้รับจ้างไมว่่าดว้ยเจตนาหรือประมาท

เลนิเลอ่ เว้นแตค่วามเสยีหาหรือสูญเสยีน้ันเกิดจากเหตุสุดวิสัย การจลาจล อัคคีภัย 

หรือภัยธรรมชาติ 



 

-๒- 

 

- ผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบ ต่อความเสยีหายหรือสูญเสยีอันเกิดจากการโจรกรรม

ทรัพย์สิน ซึ่งเก็บไว้ในอาคาร สถานที่หรือตดิต้ังไว้ ณ สถานที่ใดๆ ภายในบรเิวณ

สถานที่ตามสัญญาขอ้ ๑ และปรากฏรอยงัดแงะหรือท าลาย ซึ่งผูว้่าจ้างมีหลักฐาน

พิสูจน์ว่าทรัพย์สินน้ันอยู่กอ่นหน้าเกิดการโจรกรรม 

- ผู้รับจ้างตอ้งชดใช้ค่าความเสยีหายเต็มตามจ านวนมูลค่าของทรัพย์สินที่สูญหายหรือ

หักด้วยค่าเสื่อมแห่งอายุการใช้งาน  หรือรับผิดชอบโด ยซ่อมแซมให้คืนดหีรือเปลี่ยน

ใหม่โดยค่าใช้จา่ยของผู้รับจ้างเอง ทั้งนีใ้ห้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะก าหนดความ

รับผิดชอบของการสูญหายหรือเสยีหายดังกล่าว 

ความรับผิดชอบดังกล่าวข้างต้น ผู้รับจ้างจะตอ้งด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน  ๗  วัน นับ

แตว่ันที่เกิดความเสยีหายหรือสูญหาย 

ข้อ ๕ ก่อนด าเนนิการท าสัญญา ผู้รับจ้างจะตอ้งส่งรายช่ือผู้ที่อยู่เวร – ยาม ให้ผู้ว่าจ้าง

ทราบ และหากมีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างอายุสัญญาผู้รับจ้างจะตอ้งแจ้งรายช่ือให้ผู้ว่าจา้งทราบ

ลว่งหน้าอยา่งน้อย๓ วัน และได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง 

 ข้อ ๖ ในขณะที่ปฏิบัติงานผู้รับจ้างจะตอ้งให้ผู้ที่อยู่เวร – ยาม แตง่เครื่องแบบให้เป็น

ระเบียบเรียบรอ้ยและมีวินัยที่เหมาะสม ห้ามดื่มของมึนเมาหรือสิ่งเสพติดในขณะปฏิบัติหน้าที่ 

 ข้อ ๗ ผู้ว่าจ้างจะจัดผูค้วบคุมงานในการตรวจรับการท างาน หากวันใดมเีวร – ยาม อยู่ไม่ครบตาม

จ านวน และเวลาที่ก าหนด ผู้ว่าจ้างจะคิดค่าจ้างเฉพาะที่อยูป่ฏิบัตงิานจริงเท่าน้ัน ในอัตราเฉลี่ยตามใบ

เสนอราคาที่ผู้รับจ้างสอบราคาได้ 

 ข้อ ๘  ผู้อยู่ยามตอ้งปฏิบัตหิน้าที่ หรือข้อก าหนดอื่นที่สถานศึกษาอาจก าหนดเพ่ิมเตมิเพ่ือ

ประโยชน์ของทางราชการ 

 

……………………………………………… 

 

 

 

 

 

 


